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Рецензия 

 

от Проф. д-р Галя Марчева Станева 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН 

Секция „Липид-белтъчни взаимодействия” 

 

относно конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ в област на висше 

образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, професионално 

направление “Биологически науки”, шифър 4.3., научна специалност “Биофизика” за 

нуждите на секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” към 

Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, обявен 

в Държавен вестник, бр. 18/08.03.2016 г. 

В конкурса участват двама кандидати: 

I. Д-р Румяна Тодорова Тодорова, главен асистент в секция “Биомакромолекули 

и биомолекулни взаимодействия” към ИБФБМИ-БАН 

II. Д-р Тоня Димитрова Андреева, главен асистент в секция “Биомакромолекули 

и биомолекулни взаимодействия” към ИБФБМИ-БАН 

 

I. Д-р Румяна Тодорова Тодорова, главен асистент в секция “Биомакромолекули и 

биомолекулни взаимодействия” към ИБФБМИ-БАН 

 

1. Биографични данни 

Румяна Тодорова се дипломира като магистър по химия от Химическия факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски” през 1985г. Работила е по една година като химик в 

Биологическия факултет на СУ (1986г), Института по генетика (1987г) и Института по 

физикохимия (1988) на БАН. Образователната и научна степен „доктор” по Биология с 

научна специалност Молекулярна биология (според автореферата) придобива в Института 

по Генетика, Москва през 1993г. След това работи в Института по Молекулярна биология-

БАН и става научен сътрудник III степен. Научната й кариера в ИБФБМИ-БАН стартира 

през 1994г. до днес. Румяна Тодорова продобива постепенно научните степени „научен 

сътрудник II и I степен”. От 2010 година е главен асистент в секция “Биомакромолекули и 

биомолекулни взаимодействия”. Кандидатката е извършила специализации във Франция, 

Япония и САЩ. 

 

2. Общо описание на представените материали 

Представените материали по конкурса не се отличават със  структурираност, 

логичност и прецизност, което изключително много затруднява рецензентската дейност. 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=101284
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Списъкът с публикациите и цитатите не следва хронологичен ред. Описанието на статиите 

и цитатите не следва един и същ модел. В автобиографията се намират абревиатури, които 

не са дадени от кандидатката. Освен това, често се откриват сходни абревиатури, но не 

става  ясно една организация или две организации визира кандидатката, като например, 

ICH-CNRS и  CNRS-ICSH , или IBB, Japan и NIBB, Japan и др.. Подразбирам, че иде реч за 

една организация, но защо тогава са с две различни имена. Считам, че в една 

автобиография, тематиките на ИБФБМИ-БАН не намират място. Кандидатката би могла 

да формулира отделен документ, в който да обоснове темите на научните си изследвания 

и доколко те резонират с тематиките на ИБФБМИ-БАН. 

По данни на главен асистент Румяна  Тодорова , общият брой на научните й публикации е 

31 с импакт фактор (ИФ) 41.354, а индивидуалният  импакт фактор (ИИФ) е 31.086. По 

настоящия конкурс за доцент, тя е представила 28 публикации като броят на статиите с 

ИФ е 19.  Общият ИФ на статиите по конкурса  е изчислен от кандидатката да възлиза на 

39.991, с  ИИФ 29.723.  Тя изчислява  тези стойности въз основа на така наречения текущ 

(последен) ИФ на научното списание. В случай на конкурентност, аз, обаче, считам, че по-

правилно е да се взема ИФ на списанието в годината на публикуване на статията, тъй като 

тези стойности обикновено определят степента на критичност на приемане на дадена 

статия в списанието. Тъй като, ИФ определя средната цитируемост на списанието в 

годината, а в конкурса се вземат в предвид цитатите на участника, не считам, че 

кандидатите ще бъдат ощетени.  

Въз основа на тези съображения, преизчислявам общия ИФ на статиите на Румяна 

Тодорова, с които тя участва в конкурса за доцент, както следва: 

Статия 1, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 2.755, а спрямо ISI Web 

of Science, Thomson Reuters, Journal Citation Reports, ИФ на списанието през 1997 е 0.578, а 

текущ не е наличен (Приложение 1 рецензент). Данни за ИФ на статията в годината на 

публикуване, 1996,  не се намират в ISI Web of Science. Последнообявен ИФ на 

списанието е 0.925 (за 2001г.), след което  дейността на списанието под името „Biochem. 

Mol. Biol. Int.” е прекратена. 

Статия 2, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ  2.319, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 1997 е 1.596 (Приложение 1 рецензент). Данни за ИФ 

на статията в годината на публикуване, 1996,  не се намират в ISI Web of Science. 

Статия 3, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 4.240, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 1997 е 1.229 (Приложение 1 рецензент). 

Статия 4, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 2.769, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 1999 е 1.196 (Приложение 1 рецензент). 

Статия 5, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 2.755, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2000г. е 0.418 (Приложение 1 рецензент). 

Статия 6, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 2.383, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2001г. е 1.066, а текущ няма. Списанието „Journal of 

Enzyme Inhibition” продължава да се издава под името „Journal of Enzyme Inhibition and 

Medicinal Chemistry” от 2002г. до днес (Приложение 1 рецензент). 

Статия 7, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 1.958, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2003г. е 0.565 (Приложение 1 рецензент). 
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Статия 8, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 3.096, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2004г. е 1.328 (Приложение 1 рецензент). 

Статия 9, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 0.759, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2008г. е 0.518 (Приложение 1 рецензент). 

Статия 10 е в списание без ИФ, няма забележка 

Статия 11, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 0.379, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2009г. е 0.291 (Приложение 1 рецензент). 

Статия 12, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 0.658, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2009г. е 0.670 (Приложение 1 рецензент). 

Статия 13, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 1.958, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2009г. е 2.038 (Приложение 1 рецензент). 

Статия 14 е в списание без ИФ, няма забележка 

Статия 15, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 2.202, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2011г. е 1.456 (Приложение 1 рецензент). 

Статия 16, 17, 18, 19 са в списания без ИФ, няма забележка 

Статия 20, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 0.623, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2014г. е 0.535 (Приложение 1 рецензент). 

Статия 21, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 2.861 и отговаря на  

обявения  ИФ на списанието през 2013г. в ISI Web of Science (Приложение 1 рецензент).  

Статия 22, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 2.706 за 2013 и 1.579 за 

2014,  а спрямо ISI Web of Science, ИФ на списанието през годината на публикуване, 

2015г., е 2.134 (Приложение 1 рецензент). 

Статия 23, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 1.225, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2015г. е 1.057 (Приложение 1 рецензент). 

Статия 24, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 1.872 а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2014г. е 1.826 (Приложение 1 рецензент). На 

предстатвеният документ е написано резюме от Международна конференция, затова 

приемам документа не като статия, а като разширено резюме на статия. 

Статия 25 -28  са  публикувани в списания без ИФ. 

 

Считам общия брой на статиите за 27, поради изваждането на статия 24 от списъка. 

Сумарният, преизчислен  от мен, ИФ  на статиите, взет в годината на публикуване, с 

които участничката кандидатства в конкурса за „Доцент” е 19.536, а 

индивидуалният е 15.708.  

Статии, които считам за конкурентни в конкурса за „Доцент”  по биофизика на кандидата 

Румяна Тодорова: 

Цитирам номерата на статиите от списъка на кандидатката със съответния ИФ и ИИФ: 1 

(ИФ 0.578; ИИФ 0.578), 2 (1.596; 0.399), 3 (1.229; 1.229), 4, (1.196; 0.399), 7 (0.565; 0.283), 8 

(1.328; 0.664), 10 (без  ИФ), 11 (0.291; 0.146), 12 (0.670; 0.670), 13 (2.038; 2.038), 14 (без 

ИФ), 15 (1.456; 1.456), 16 (без ИФ), 17 (без ИФ), 20 (0.535; 0.535), 22 (2.134, 2.134), 27 (без 

ИФ).  

Общо статиите по Биофизика са 17, от които 12 са с ИФ, 5 без ИФ. Изследователските 

статии са 15 на брой, а обзорните статии са 2. 
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Сумарният, преизчислен  от мен, ИФ  на статиите  по Биофизика, взет в годината на 

публикуване, с които участничката  кандидатства в конкурса за „доцент” по 

биофизика е 13.616, а индивидуалният е 10.531.  

Отпадат следните статии, поради следните съображения: 

Статии 5 и 6: Научните експерименти , методики и резултати попадат изцяло в областта 

на Ензимологията 

Статия 9: Научните експерименти , методики и резултати попадат в областта на 

Молекулярната  биология и физиология на растенията 

Статия 18: Обзорна статия с основна тематика в областта на Клиничната медицина, 

Клетъчната биология и Имунологията 

Статия 19: Обзорна статия в областта на Молекулярната биология и генетика 

Статия 21: Обзорна статия в областта на Медицината, Клетъчната биология, 

Молекулярната биология и генетика и Имунологията 

Статия 23: Обзорна статия в областта на Физиология на растенията, Фармация и 

медицинско приложение на хаберлея родопенсис, химия и биохимия  на биологично-

активни молекули от растителен произход и др., но не и биофизика 

Статия 24: Приема се за разширено резюме на статия от международна конференция, а не 

за статия. 

Статия 25: Обзорна статия в областта на Медицината, Клетъчната биология, Молекулярна 

та биология и генетика 

Статии 26 и 28: Научните експерименти , методики и резултати попадат в областта на 

Ветеринарната медицина и изчислителните методи. 

 

Информация относно цитатите: 

Гл. ас. Румяна Тодорова декларира 72 цитата, включващи цитати в научни 

списания, дисертации, книги, каталози, справочници, интернет сайтове и други. В 

документите й, обаче, са описани 85. Някои от цитатите се повтарят, например цитат 6 и 

8/статия номер 8 от списъка с цитатите. Около 70% от описаните цитати са  откриваеми, 

чрез  използването на трите търсачки заедно, Scopus, Web of Science,  и  Google Scholar. 

Кандидатката предоставя голям брой цитати в справочници и каталози, например в статия 

номер 13 в Списъка с цитатите, цитати с номера от 10 до 19 са цитати в “Product Sheets”.  

По моя справка  в Scopus, цитатите на  на гл. ас. Румяна Тодорова  са 30, с h-индекс=4 (19 

публикации) с отчитане на авто и кросцитиранията,  а по Web of Science  са  41, h=5, (19 

публикации), тъй като  в тези специализирани научни търсачки се отчитат само цитати в 

реферирани списания. Разликата в h-индексите идва от факта, че Web of Science  изважда 

автоцитиранията само на търсения автор и не отчита кросцитиранията на съавторите. 

3. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната 

дейност на кандидатката 

Научната дейност на кандидатката е основана на 24 годишен стаж като интересите 

й  се простират в изключително различни  научни направления, което се потвърждава от 

публикациите. Тя е работила в областта на молекулярната биология и генетика, в частност 
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рибозомологията, ензимологията,трансфера на белтъци, гени и лекарства за приложенията 

им в медицината срещу раковите заболявания, изясняване на молекулните механизми на 

действие при саркома на Юин. Публикува също в областта на алометриите и растителната 

биология.  

Научната работа на кандидатката е представяна на международни и национални научни 

конференции.   Научните й резултати са презентирани  съответно чрез 10 доклада и 7 

постера. Ръководила е 3 и е участвала в 6 научни проекта, 3 от които са с международно 

участие. В документите не става ясно, дали посочените международни проекти не са само 

получени стипендии. 

Запознавайки се подробно с научните резултати на кандидатката, определям областта й на 

компетенция по-скоро в областта на Биохимията и Молекулярната  биология и генетика, 

отколкото в областта на Биофизиката. Това мое твърдение се оправдава, ако се направи 

справка на категориите науки в списанията, в които гл. ас. Тодорова е публикувала (Виж  

вдясно полето Категории науки за всяко списание в Приложение 1 на рецензента). 

Разбирам, че рязка граница трудно би могла да се оформи поради факта, че  Науката става 

все повече мултидисциплинарна, но все пак кандидатката има една единствена статия в 

списание,  което в категориите си отбелязва науката Биофизика (Biophysical chemistry). 

Кандидатката има обзорни статии, като 15, 19, 21, 23 номер например, в чиито области тя 

не е публикувала експериментална дейност. В науката такава практика  няма: да се 

осведомяваш по една тема, да публикуваш и след това евентуално  да правиш 

експериментална работа. Редът трябва да е обратен, прави се обзор на тема, в която се 

счита, че имаш вече научна компетенция по дадената тема. 

Прави впечатление, че  в голяма част от научната продукция , гл. ас. Румяна Тодорова е 

самостоятелен автор. От една страна този факт е значим, че тя може да работи и 

публикува самостоятелно, но от друга говори за липса на сътрудничество между колегите 

си от секцията, към която принадлежи, а също така и между колегите си в ИБФБМИ-БАН.  

4. Основни научни и научно-приложни приноси 

Основните си научни приноси, гл. ас. Румяна Тодорова  формулира в следните 8 

направления: 

Рибозомология,Екстермофили, Мембрани,Ензимология, Растителна биология, Пренос на 

биологично-активни макромолекули, Алометрии и Саркоми. 

Считам, че приносите са написани по-скоро в стил „ключови думи”или изводи, отколкото 

да се подчертае наистина приносът и иновативността на получените резултати, и 

евентуалното им приложение в медицината.  Поради тази причина, кандидатът сам 

„олекотява” тежестта на научните си приноси. 

Като рецензент оценявам отделните приноси в следните направления : 

-получаване на нови факти с научно- фундаментален характер: 1, 2,3,4,6,7,8 

-получаване на нови факти с научно-приложен характер: 1,5,6,8 
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Считам като значими за медицината, следните приноси на гл. ас. Румяна Тодорова за 

борбата срещу генетичните и раковите заболявания: 

- Изясняване на взаимодействието на рибозомни белтъци, както и тяхното взаимодействие 

с ниско-молекулни лиганди с цел разработване на  медикаменти срещу рибозомо-

зависими  болести с таргети рибозомите на причинителите. 

-Изясняване на причините за възникването на саркома на Юин на молекулно ниво. 

5. Оценка на педагогическата  дейност на кандидата. Експертна дейност. 

Учебно-преподавателска дейност  на гл. ас. Румяна Тодорова липсва. Обучение на 

докторанти и млади учени също. Този факт се подкрепя частично от големия й брой 

самостоятелни научни публикации. Въпреки,  че в автобиографията са декларирани 

обучения на специалисти, магистри, докторанти и пост-докторанти, аз не приемам това 

твърдение поради факта, че не са цитирани имена и съответните теми на работа или 

потвърждаващ  документ за извършената дейност. 

Високо постижение на гл. ас. Румяна Тодорова е, че е била една година главен редактор на 

списанието International Journal of Genetics  и член на редакционната колегия на същото 

списание, както и на списанието Journal of Biological Research. Участвала е в 

организационния комитет на международна конференция в Гърция. Следи от дейността й 

се намират в интернет пространството. 

Кандидатката декларира и завидна рецензентска дейност от 33 различни списания през 

2008-2016, в различни научни области, от Anti-Cancer Drug Discovery  през Journal of 

Intelligent Learning Systems   Applications  до World Journal of Gastroenterology.  Остава в 

мен съмнение, обаче, дали кандидатката би могла да удостовери тази дейност? 
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II. Д-р Тоня Димитрова Андреева, главен асистент в секция “Биомакромолекули и 

биомолекулни взаимодействия” към ИБФБМИ-БАН 

 

1. Общи положения и биографични данни 

Гл.  ас. Тоня Андреева се дипломира като магистър по химия от Химическия факултет 

на СУ ”Св. Климент Охридски” през 1998г. Образователната и научна степен „Доктор” по 

Биофизика придобива през 2009г. в Института по Биофизика, сега ИБФБМИ-БАН. 

Направи ми силно впечатление, че резултатите представени в дисертацията й са 

публикувани в списания с общ ИФ 12.132, което показва, че кандидатката е извършила 

изключително качествена научна работа още в зародиша на научната си кариера. Работи в 

ИБФБМИ в секция „Физикохимия на биоповърхностите” като химик от 1999г., след което 

постепенно израства в научен сътрудник III степен през 2002г., научен сътрудник II 

степен през 2005г., научен сътрудник I степен през 2006г. и от 2010г. насам е  главен 

асистент в секция „ Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия”. Извършила е 

множество специализации в един от най-престижните центрове за наука в Европейската 

общност, Макс-Планк Институт по колоиди и повърхности, Потсдам, Германия. Работила 

е многократно в Института по естествени и медицински науки на Университета на 

Тюбинген и Университета на Регенсбург, Германия по съвместни проекти. 

Експериментална работа е извършвала и в един от най-силните университети на Франция 

по биофизикохимия, Университет на Бордо  1, Франция. Тоня Андреева е била и 

Хумболтов стипендиант. 

2. Общо описание на представените материали 

Гл. ас.  Тоня Андреева има общо 20 научни труда, от които 16 са представени за 

длъжността „доцент”. От 20-те научни публикации, 13 са с ИФ, а останалите 7 са без ИФ. 

Кандидатката декларира общ ИФ на статиите си 37.923 с  h -индекс=5,  взет от  Web of 

Science. 

В конкурса за доцент, тя кандидатства с 16 научни труда, 10 от които са с ИФ, а 

останалите 6 са без ИФ. Общият ИФ на тези публикации е изчислен на стойност 26.154. 

Принципно, кандидатката е използвала ИФ на статиите си в годината на публикуване им  

в списанията, но очевидно ИФ на статиите през 2015 и 2016г. все още варира и намерих 

малки разлики в ИФ на списанията през тези две години. Представям ИФ-те, които съм 

намерила към днешна дата. 

Статия 1, 2, 3, 4, 5, 6: ИФ на тези статии в годината на публикуване  отговаря на обявения 

ИФ от кандидатката Тоня Андреева (Приложение 2 рецензент). 

 Статия 7, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 3.972, а спрямо ISI Web 

of Science, Journal Citation Reports, ИФ на списанието през 2015г. е 3.632 към настояща 

дата (Приложение 2 рецензент). 

Статия 8, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 4.457, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2015г. е 3.993 към настояща дата (Приложение 2 

рецензент). 
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Статия 9, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 0.349, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2015г. е 0.229 към настояща дата (Приложение 2 

рецензент). 

Статия 10, от приложения списък, е обявена от участничката с ИФ 1.343, а спрямо ISI Web 

of Science, ИФ на списанието през 2015г. е 1.183 към настояща дата (Приложение 2 

рецензент). 

 

Сумарният, преизчислен  от мен, ИФ  на цялата публикационна дейност на гл. ас. 

Тоня Андреева, взет в годината на публикуване на статиите, е 36,839, а 

индивидуалният е 8.381. 

Приемам всичките 16 публикации на кандидатката, с които тя участва в конкокурса 

за „доцент” по Биофизика, за конкурентни. Съответно общият  ИФ на тези 

публикации е 25.070, а индивидуалният ИФ е 5.112. 

Информация относно цитатите: 

Гл. ас. Тоня Андреева представя 38 цитата от цялата си публикационна дейност. 

Прави впечатление, че всички подадени цитати са само от реферирани научни списания, 

лесно откриваеми в търсачките Scopus и Web of Science.  По моя справка  в Scopus, 

цитатите на  на гл. ас. Тоня Андреева  са 33, без нейни автоцитирания и тези на съавторите 

й , с h-индекс=4 (10 публикации),  а по Web of Science  са 55, h=5 (11 публикации). 

Разликата в h-индексите идва от факта, че Web of Science  отчита автоцитиранията само на 

търсения автор и не отчита кросцитиранията на съавторите. 

3. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложна дейност на 

кандидатката 

Научната дейност на кандидатката е основана на 18 годишен стаж като интересите й  

са на интерфейса на  биофизикохимията. Тя работи основно в областта на изграждането и 

характеризирането на биоповърхности, както с цел фундаментални научни изследвания на 

тяхната структура, организация, физико-химични свойства и междумолекулни 

взаимодействия, така и с цел приложението им в медицината. Тоня Андреева работи 

върху изграждането и характеризирането на тънки слоеве от пигмент-белтъчни 

комплекси, природни и синтетични полиелектролити и хидрогелове, и голям брой 

моделни липиди. 

Прави впечатление огромния арсенал от съвременни методи за изследване, които 

кандидатката използва в научните си изследвания: оптични, рентгеноструктурни и 

спектроскопски методи за изследване на повърхности: Брюстеръглова микроскопия, 

дифракция на рентгенови лъчи под малък ъгъл, поляризационно-модулирана 

инфрачервена рефлекционно-абсорбционна спектроскопия, флуоресцентна микроскопия, 

атомно-силова микроскопия, елипсометрия  и различни Лангмюйрови монослойни, 

мултислойни мембрани, слой-по-слой технологии и др. 

Научната работа на кандидатката е представяна на значително голям брой престижни 

международни и национални научни конференции.   Научните й резултати са 
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презентирани  съответно чрез  5 доклада  и 20 постера на международен и национален 

форум. Направила е 6 научни семинара на международно и национално ниво. 

 Ръководила е 4 и е участвала в 12 научни проекта, 4 от които са с международно участие.  

Научно-изследователската дейност на гл. ас. Тоня Адреева се характеризира  с 

плодотворно международно и национално сътрудничество. Тя е утвърден и търсен автор в 

чужбина  и у нас, което я определя като млад предприемчив  и признат учен.  

Кандидатката активно участва в съвместните проекти на секцията, към която принадлежи, 

както и в научни изследвания на колеги от ИБФБМИ. Именно този факт неоспоримо 

доказва, че гл. ас. Тоня Андреева е необходима с компетенциите си, както на секцията, в 

която работи, така и на институтско ниво.  

Публикациите на Тоня Андреева се характеризират с  огромно количество научни 

резултати, изработени с различни методики, резултатите са дискутирани с висока научна 

прецизност и  критичност. Въз основа на тези си качества, публикациите на гл. ас. Тоня 

Андреева са приети в едни от най-престижните научни списания в областта  на 

биофизикохимията като Langmuir , Biophysical Journal, Colloids and Surfaces  A  и други.   

4. Основни научни и научно-приложни приноси 

Основните си научни приноси, кандидатката обединява в 3 направления: 

-изясняване структурата, организацията и функцията на макро-молекулни пигмент-

белтъчни комплекси и мембранни фрагменти на фотосинтетичния апарат (6 приноса) 

-изграждане и охарактеризиране на полимерни и биополимерни покрития с приложение в 

медицината (2 приноса) 

-изясняване на молекулната структура и междумолекулните взаимодействия в 

еднокомпонентни и смесени мономолекулни слоеве от липиди (4 приноса) 

Като рецензент приемам тези приноси и считам, че те могат да се оценят както следва: 

-получаване на нови факти с научно- фундаментален характер: 1.1-1.6; 3.1-3.4 

-получаване на нови факти с научно-приложен характер: 2.1 и 2.2; 3.1-3.4 

-създаване на нови методи и технологии: 2.1 и 2.2 

Значимостта на приносите на кандидатката е висока и перспективите им са обещаващи.  

Особено ценни са научните резултати върху способността на ССК2 да модифицира 

макроорганизацията си спрямо функционалното си състояние, светосъбиращо или 

фотозащитно, индуцирани чрез промяна на състоянието на протониране. Протонираните 

ССК2 комплекси преференциално формират плътно опаковани домени с нисък порядък на 

подреждане, докато частично депротонираните се организират в неплътно опаковани 

хомогенни домени. Доказано е, че рН-индуцираните конформационни промени на ССК2 

предизвикват реорганизиране на комплекса от висок порядък и е изяснено протичащото in 

vivo протониране на комплекса в резултат на свръхосветяване. Установено е, че ССК2 

формира тримери и запазват нативната си спирална структура в частично-депротонирано 
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и протонирано състояние. Доказано е, че при физиологични условия, протонирането не 

влияе върху вторичната структура, нито върху ориентацията на транс-мембранните алфа-

спирали. Разкрита е нова роля на брасиностероидите за структурирането и 

функционирането на фотосинтетичния  апарат. 

Значими приноси в научната тематика на кандидатката с ясно изразен научно-приложен 

характер е установяването на биосъвместимостта на филми, изградени от природни 

линейни полизахариди или полимери с потенциал за биофункционализиране на 

медицински импланти. Въз основа на компетенцията на гл. ас. Тоня Андреева  да оценява 

грапавостта и хидрофилността на филми е установено, че полимерни материали, 

съдържащи сребърни частици представляват потенциални материали, които могат да 

намерят медицинско приложение като матрици в регенеративната медицина, тъй като 

притежават антибактериална активност и ниска цитотоксичност .  

Като най-съществен принос в научната кариера на Тоня Андреева, считам резултатите й 

върху флуорирането на хидрофилната глава на липиди (дълговерижни етери, естери и 

амиди). Флуорирането  води до обръщане на знака на диполния потенциал на мембрани, 

което е в основата на регулацията на важни биологични процеси в клетката. Тези научни 

трудове на кандидатката са едни от най-цитираните й работи в научната общност.  

В документите е представена ясна програма за нейната бъдеща научно-изследователска 

работа, което още един път потвърждава предприемчивостта и нивото на научните й 

качества.   

Гл. ас. Тоня Андреева е достоен наследник на научното направление по физикохимия на 

биоповърхностите на Проф. Йордан Петров в ИБФБМИ-БАН, което е основно в областта 

на фундаменталните науки. Съвместната й работа в секция “Биомакромолекули и 

биомолекулни взаимодействия” под ръководството на Проф. Стефка Танева допринася за 

развитието на кандидатката в дейност с научно-приложен характер, което обогатява 

значителнно научната й кариера. 

5. Оценка на педагогическата  дейност на кандидата. Експертна дейност. 

Учебно-преподавателската и педагогическа дейност на кандидатката е добре застъпена 

имайки предвид нейната научна възраст. Ръководила е семинари и лабораторни 

упражнения на студенти от курса по „Биоматериалознание” за магистри във Факултета по 

химия и фармация на Софийския университет. Била е научен консултант на една 

дипломна работа (удостоверена в документите) и е научен ръководител на проект на млад 

учен. В продължение на една година е ръководила административната и научно-

изследователската дейност на Лабораторията „Физикохимия на биоповърхностите” към 

ИБФБМИ-БАН.  
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Заключение: 

Съгласно анализа на подадените документи считам, че двете кандидатки 

по конкурса покриват критериите на правилника на ИБФБМИ, БАН за 

заемане на академичната длъжност „доцент” (виж Таблицата по-долу).  

Публикационната активност на гл. ас. Тоня Андреева е изцяло в 

областта на биофизиката като голяма част от научните й изследвания намират 

място в едни от най-реномираните списания в областта. Трудовете на гл. ас. 

Румяна Тодорова попадат главно в областта на биохимията и молекулярната 

биология. Общият импакт фактор на статиите по биофизика на Тоня Андреева 

е сравнително по-висок от този на Румяна Тодорова. Индивидуалният ИФ на 

Румяна Тодорова, обаче, е по-висок от този на Тоня Андреева, но това се дължи 

на факта, че тя не е работила в сътрудничество с колегите си от секцията, 

както и с колеги от института, което прави научните й трудове не толкова 

задълбочени, особено през последните години. От 1999г. тя практически няма 

обща публикация с колеги от ИБФБМИ-БАН. Гл. ас. Тоня Адреева е участвала 

в сравнително по-голям брой национални и международни проекти в сравнение 

с другата кандидатка. Специализираните научни търсачки Scopus и Web of 

Science определят еднакъв h-индекс за двете кандидатки, но тези 

наукометрични показатели са достигнати от гл. ас. Тоня Андреева в доста по-

млада възраст, което я прави по-перспективен учен и й дава преднина в 

конкурса. 

 
Таблица на наукометричните показатели на кандидатите по конкурса  

за „доцент” по Биофизика 

 Гл. ас. 

гл. ас. Тоня Андреева 

Гл. ас. 

гл. ас. Румяна Тодорова 

Общ брой публикации 20 31 

Общ ИФ 36,839 19.536 

ИИФ 8.381 15.708 

Общ брой публикации 

по конкурса  

16 17 

Брой на публикациите с 

ИФ по конкурса  

10 12 

Брой на 

изследователските 

публикации по конкурса  

16 15 

Общ ИФ на 

публикациите по 

конкурса  

25.070 13.616 

ИИФ на публикациите 

по конкурса  

5.112 10.531 

Брой цитати по Scopus 

без авто и крос-

цитирания  

33 30 

h-индекс 4 4 

Брой цитати по Web of 55 41 
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Science без 

автоцитирания  на 

кандидата 

h-индекс 5 5 

Ръководител на проекти 4 3 

Участия в проекти 12 6 

Участия в 

международни проекти 

4 3 

Преподавателска 

дейност 

да не 

Експертна дейност не 1 година като редактор на 

списание 

1 година член на 

редакционна колегия 

Рецензентска дейност: 

Подадена в документите, но 

липсва удостоверяващ 

материал 

 

 

 

Въз основа на наукометричните данни на кандидатите, качеството на 

представените научни трудове, значимостта на научните приноси, 

преподавателската и експертна дейност на кандидатите, критериите за 

длъжността „доцент” по биофизика, намирам за основателно да предложа гл. 

ас. Тоня Андреева да заеме академичната длъжност „доцент” по биофизика в 

ИБФБМИ-БАН в професионално направление 4.3 Биологически науки. 

 

 

Дата: 29.06.2016 

    

       Рецензент: 

         /Проф. Галя Станева/ 
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Приложение 1 от рецензент  Проф. Галя Станева 

Относно конкурс за „доцент” по Биофизика към ИБФБМИ-БАН 

Кандидат: гл. ас. Румяна Тодорова 

Статия 1 
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Цитати , извадени от Scopus 
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Цитати , извадени от Web of Science 
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Приложение 2, рецензент проф. Галя Станева 

Относно конкурс за „доцент” по Биофизика към ИБФБМИ-БАН 

Кандидат: гл. ас. Тоня Андреева 

 

Статия 1 и 2 
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